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 SİRKÜLER         İstanbul, 12.03.2015 

Sayı: 2015/060        Ref: 4/060 
 

 

Konu: 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 

 

11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.  

 

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bağımsız Denetçilik Sınav 

Tebliğinin 11. maddesine aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre 

teselsül ettirilmiştir. 

 
Madde 11: Sınavın yürütülmesi  

 

(1) Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması 

ve süresinde bitirilmesi esastır.  

 

(2) Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile 

sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren 

nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden 

en az birisini, ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

Madde 11: Sınavın yürütülmesi  

 

(1) Sınav Kurum tarafından yapılır. Kurum 

tarafından gerekli görülmesi halinde sınavın 

yürütülmesi başka kurum veya kuruluşlara da 

yaptırılabilir. Bu takdirde sınavın 

yürütülmesine ilişkin hususlar anılan kurum 

veya kuruluşlarla yapılacak protokolle 

belirlenir. 

 

(2) Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması 

ve süresinde bitirilmesi esastır.  

 

(3) Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile 

sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren 

nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden 

en az birisini, ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 

 

Aynı Tebliğin 13. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
Madde 13: Sınav başarı şartı ve sonuçların 

geçerlilik süresi  

 

(1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav 

konularının her birinden yüz puan üzerinden en 

az altmış puan alınması, tüm sınav konularından 

alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır.  

(2) Sınav konularının her birinde ve sınav başarı 

ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak 

gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama 

işleminde virgülden sonra gelen hanelerin 

sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri 

rakamlar yukarı tamamlanır.  

Madde 13: Sınav başarı şartı ve sonuçların 

geçerlilik süresi  

 

(1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav 

konularının her birinden yüz puan üzerinden en 

az altmış puan alınması, tüm sınav konularından 

alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır.  

(2) Sınav konularının her birinde ve sınav başarı 

ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak 

gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama 

işleminde virgülden sonra gelen hanelerin 

sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri 

rakamlar yukarı tamamlanır.  
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(3) Not yükseltmek amacıyla sınav konularının 

her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik 

süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan 

tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. 

(3) Not yükseltmek amacıyla sınav konularının 

her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik 

süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.  

(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan 

tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna 

kadar geçerlidir. 
 

 

Değişiklikler 11.03.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 

TEBLİĞ 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik Sınav 

Tebliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül 

ettirilmiştir. 

“(1) Sınav Kurum tarafından yapılır. Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde sınavın yürütülmesi başka 

kurum veya kuruluşlara da yaptırılabilir. Bu takdirde sınavın yürütülmesine ilişkin hususlar anılan kurum veya 

kuruluşlarla yapılacak protokolle belirlenir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

  

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

25/1/2013 28539 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
17/6/2014 29033 

  

  
 

  

  

 

 
 

 

  
 

 

 


